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OVER ONS 

DE TOERIST BIKING 
 

De Toerist Biking is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het organiseren 

van begeleide fietsvakanties voor elk type fietser: wielertoeristen en 

wielrenners, recreatieve fietsers op een gewone stadsfiets, E-bikers en 

zelfs mountainbikers.  

 

Dankzij ons weloverwogen fietsprogramma kan ieder type fietser bij ons 

zijn gading vinden. Er wordt op elke bestemming dan ook op minstens 3 

niveaus gefietst.  

 

Het fietstransport van uw eigen fiets naar de bestemming is op elk van 

onze vakanties inbegrepen. Ook de steeds populairder wordende e-bikes 

zijn bij ons meer dan welkom.  
 

We logeren steeds in de meest kwalitatieve hotels die zich toeleggen op 

de fietsliefhebbers en een optimale vakantiebeleving. Deze hotels vormen 

dan ook de ideale uitvalsbasis om onze prachtig uitgestippelde fietsroutes 

aan te vatten.  

 

Als erkend touroperator staan wij garant voor een correcte uitvoering van onze pakketreizen aan een complete prijs.  

 

PERFECT UITGEWERKT FIETSPROGRAMMA 
 

Er wordt gefietst volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. De aangeboden groepen verschillen van bestemming tot bestemming, naargelang de 

zwaarte en haalbaarheid van de mogelijke ritten. De fietsgroepen die per bestemming kunnen worden aangeboden zijn: 

      
      km/dag  km/u   km/u 

        België  Reis 

 

• Groep 1 - Wielertoeristen   110-130 29-30   26-27 

• Groep 2 - Wielertoeristen   90-110  27-28   23-24 

• Groep 3 - Wielertoeristen   70-100  21-24   20-22 

• Groep 4 - E-bikes    50-90  19-21  19-21 

• Recreanten - stadsfietsen   35-70  15-16  15-16 

• Mountainbike    35-70  n.v.t.  n.v.t. 

• Niet-fietsers 

De aangegeven gemiddelde snelheden kunnen afwijken afhankelijk van het weer, het 

parcours of het niveau van de fietsers. De begeleiders zullen ter plaatse op het niveau van 

de aanwezige fietsers inspelen om zo homogeen mogelijke groepen te bekomen. Tijdens 

een vakantie kan er dagelijks van fietsgroep gewisseld worden. 

 

FIETSTRANSPORT 
 

Eén van onze grootste troeven is het georganiseerde fietstransport van je eigen fiets naar 

de bestemming, waardoor je de hele vakantie op je eigen fiets kan rijden. Terwijl de 

deelnemers met het vliegtuig naar de bestemming reizen, worden de fietsen met een apart 

transport over de weg naar de bestemming gebracht. 

 

De fietsen worden op een speciaal voorvorksysteem gemonteerd, zodat deze veilig en wel 

op de bestemming geraken. Jij hoeft alleen nog maar je fiets bij ons af te leveren, wij doen 

de rest. 
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 OPSTAPPLAATSEN & INZAMELPUNTEN 

 
Voor de fietsvakanties die met de autocar worden georganiseerd, voorzien we twee opstapplaatsen: 
 

• Opstapplaats Lummen:  Carpoolparking - E314: afrit 26 - 3560 Lummen 

• Opstapplaats Nevele:  Carpoolparking - E40: afrit 12 - 9850 Nevele 
 

Op de afreisdag worden zowel de fietsen als de bagage in de autocar geladen. 

 

Bij vliegtuigreizen worden de fietsen enkele dagen voor afreis ingezameld en via een apart wegtransport naar de bestemming gebracht. De fietsen 

kunnen op onderstaande inzamelpunten worden afgeleverd: 
 

• Inzamelpunt Lummen:  Reizen De Toerist - Ringlaan 38 - 3560 Lummen (parking tegenover het kantoor) 

• Inzamelpunt Gent:   Express by Holiday Inn - Akkerhage 2 - 9000 Gent 

 

BEGELEIDERS 
 

Per fietsgroep voorziet De Toerist Biking minstens één begeleider die de fietsroutes kent en het tempo van de groep bepaalt. Deze begeleiders staan 

ook in voor de organisatorische ondersteuning tijdens de reis en stellen alles in het werk om je fietsvakantie zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen. 

VERZEKERINGEN 
 

Een degelijke annulerings–en bijstandsverzekering vragen slechts een klein deel van je reisbudget én kunnen je toch heel wat narigheid besparen. De 

Toerist Biking voorziet 2 mogelijke verzekeringsformules van onze gekende partner VAB. 
 

Enerzijds kan je een annuleringsverzekering afsluiten, waarmee je verzekerd bent voor de annuleringskosten wanneer blijkt dat je onverhoopt niet op 

vakantie kan of dat je een vakantie moet afbreken. 
 

Anderzijds bieden we een all-in verzekering. Deze omvat een annuleringsverzekering, maar ook een bijstandsverzekering. Een bijstandsverzekering met 

dekking van medische kosten in het buitenland is de basis van een zorgeloze vakantie. Want bij een ziekte of een ongeval is goede hulp van groot  

belang. Bovendien kunnen de kosten van medische hulp in het buitenland vaak erg hoog zijn.  

 

ANNULATIEVOORWAARDEN 
 

Indien je de geboekte fietsvakantie dient te annuleren, zijn volgende voorwaarden van toepassing: 
 

• Annulatie meer dan 6 weken voor afreis:  200 € 

• Annulatie minder dan 6 weken voor afreis:  50% van de reissom 

• Annulatie minder dan 2 weken voor afreis:  75% van de reissom 

• Annulatie minder dan 1 week voor afreis:  100% van de reissom 

 

INSCHRIJVEN 
 

Je kan je op verschillende manieren inschrijven voor onze fietsvakanties: 
 

• Online:  www.detoeristbiking.be 

• Email:  biking@detoerist.be 

• Telefonisch:  0032/13 23 00 01 

• Op kantoor:  kantoor Lummen - Ringlaan 38 - 3560 Lummen 

    

Indien het minimum aantal deelnemers (20) niet wordt bereikt, kan De Toerist Biking de geplande fietsvakantie annuleren. 

OVER ONS 
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ALTEA 

BESTEMMING 

 
De bestemming Altea zal je waarschijnlijk niet zo veel zeggen, Calpe daarentegen is alom gekend als prachtige fietsbestemming! Calpe wordt omringd 

door de bergketen van de Sierra de Aitana. Het is volgens kenners de mooiste regio aan de Costa Blanca, met enkele bekende beklimmingen zoals de 

Coll de Rates, Port de Tudons en de Guadelest.  

 

Calpe en omstreken staat al langer gekend als fietsregio bij uitstek waar menig profwielrenner, amateurwielrenner en wielertoerist vele fietskilometers 

hebben afgereden. De regio heeft een zeer uitgebreide keuze van fietsnetwerken gaande van licht heuvelend tot stevig klimwerk. Calpe is bovendien 

vanwege zijn ideale klimaat en mooie wegennet zeer geliefd bij de wielrenners. Tijdens de tochten kom je door pittoreske kleine dorpjes en kan je 

genieten van prachtige vergezichten.  

 

Altea, gelegen tussen het bekende Benidorm en Calpe, zal de uitvalsbasis zijn om deze geweldige regio te verkennen. Altea is gebouwd op een heuvel en 

op deze heuvel vind je prachtige witte huisjes wat de stad zelf zo karakteristiek maakt. Bovendien beschikt Altea over een kust van wel 6 kilometer. Het 

zal je dus niet verbazen dat er verschillende stranden zijn waar je heerlijk kunt liggen en genieten van de zon. In het centrum ontdek je er de typische 

nauwe straatjes, terwijl je in de baai een moderne jachthaven terugvindt.  

 

Altea is een museum op zichzelf en het meest artistieke stadje aan de Costa Blanca. Een plaats waar veel (inter)nationale schilders, beeldhouwers, 

dichters, zangers en schrijvers hun “Taller” (werkplaats) hebben en inspiratie opdoen. Kunstzinnigheid en het soort mensen wat zich daardoor 

aangetrokken voelt, vindt je in de nauwe, witte straatjes en rondom de grote kerk Nuestra Senora del Consuelo, die o.a. met de Toren van Galera tot het 

Culturele Erfgoed van Spanje behoort.  

 

Ten noorden van het stadje ligt de badstrook ‘Cap Negret’, meteen ook de naam van ons hotel voor deze reis. 

 

De Costa Blanca is dus niet alleen een geliefde vakantiebestemming vanwege de prachtige witte stranden en aangename temperaturen. De Costa Blanca 

kent ook schitterende landschappen! Trek het binnenland in en geniet van het onbedorven traditionele ‘echte’ Spanje. Glooiende heuvels met 

uitgestrekte wijnvelden, olijfbomen en de onvergetelijke geur van fruitbomen vol met sinaasappelen, citroenen of bewonder de amandelbomen met hun 

prachtige bloesem.  

 

Of leg de lat nog wat hoger en trek het berglandschap in. Geniet van het adembenemend uitzicht op de prachtige natuur! Het uitgebreide 

fietsroutenetwerk biedt kwalitatief hoogstaande wegen, met weinig verkeer en garandeert een afwisselend programma! 

 

 

De fietsvakantie naar Altea is ideaal voor wie een combinatie zoekt tussen een sportieve uitdaging en deugddoende vakantie! 

Geniet van je fietsvakantie in één van de meest bijzondere  

en kunstzinnige dorpen  aan de Costa Blanca;  

pittoresk, Mediterraan, gebouwd op een heuvel!  
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HOTEL CAP NEGRET**** 
 

Aan het mooie kiezelstrand van Cap Negret pronkt ons prachtige hotel voor deze reis: Hotel Cap Negret****. Dit moderne maar gezellig ingerichte hotel 

met 246 kamers biedt ons alle comfort om deze reis optimaal te beleven. Het levendige centrum van Altea ligt op amper 1,5km. 

 

De kamers zijn voorzien van airconditioning, gratis Wifi, een balkon, koelkast en een flatscreen-tv. In het buffetrestaurant kan je genieten van 

mediterrane en internationale gerechten, goed verzorgd en heerlijk op smaak! Nakaarten kan aan de bar, op het terras of aan het mooie zwembad, met 

zicht op zee. De nieuwe fietsenstalling bewijst dat het hotel erg fiets-minded is. Naast een ruime stalling is er ook een wasplaats en herstelshop. Ook de 

fietsen verblijven op 4-sterrenniveau! 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   21/02 - 28/02   875 € 

 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Alicante (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel Cap Negret**** in half pension 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Altea  

• Fietsbegeleiding in 3 groepen door ervaren begeleiders  

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van professionele en beveiligde fietsstalling  

• Wasplaats fietsen 

• Gebruik van herstelpost voor fietsen 

• Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Gebruik van fitness 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Gratis Wifi 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

 

• Supplement single kamer: +245 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

ALTEA 
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ALGARVE 

BESTEMMING 
 

De Algarve in Portugal strekt zich uit van Faro tot Sagres en is één van de mooiste kusten van Europa. Grillige rotsen en steile klippen worden 

afgewisseld met goudgele zandstranden en geurende pijnbossen. In de prachtige dorpjes zie je witgekalkte huizen, overwoekerd met wijnranken en 

bougainville. Verweerde forten en kleurrijk beschilderde vissersbootjes maken het plaatje compleet.  

 

Het mediterrane klimaat wat hier heerst, voelt anders door de aanwezigheid van de Atlantische Oceaan; dit zorgt ervoor dat de temperaturen wat 

aangenamer en milder aanvoelen. De Algarve heeft een gemiddelde van ongeveer 3000 zonuren per jaar wat één van de hoogste van Europa is. 

Dankzij het milde klimaat (in het voorjaar) is het ook de perfecte bestemming om te sporten: of je nu graag gaat surfen, lopen of fietsen, de Algarve 

bevat alle troeven om je volledig uit te leven op sportief vlak en je limieten te verkennen. Naast het sportieve kan je er ook genieten van de rijke cultuur 

en gastronomie. De Algarve blijft je verrassen! 

Onze uitvalsbasis, gelegen in Olhos d'Agua, ligt zo’n 5km van het levendige Albufeira. Olhos d’Agua is omgeven door heuvels met veel begroeiing. Dit 

voormalige vissersdorpje heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een kleine badplaats met diverse horecagelegenheden. Kenmerkend aan dit 

dorpje zijn de grillige roodgele zandsteenrotsen langs de kustlijn. Olhos d'Agua, letterlijk 'ogen van water', dankt zijn naam aan de zoetwaterbronnen die 

bij eb, op een deel van het strand, tevoorschijn komen.  

 

Albufeira is van oorsprong ook een vissersdorp. Na de jaren ’60 werd de kustplaats een echt vakantieoord en inmiddels is het de belangrijkste 

toeristische badplaats aan de Algarve. De prachtige stranden zijn Albufeira's grootste trekpleister, maar ook het pittoreske oude binnenstadje heeft tal 

van toeristische faciliteiten. Daarnaast heeft Albufeira een vrij moderne haven. De plaats staat bekend om zijn vele restaurants, het bruisende nachtleven 

en de vriendelijke bevolking.  

Geniet van een onvergetelijke fietsvakantie in de Algarve: 

goudgele zandstranden bewaakt door steile klippen,  

verweerde forten en geurende pijnbossen.  
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 VICTORIA SPORT & BEACH HOTEL**** 

Het 4-sterren aparthotel Victoria Sport & Beach is rustig gelegen in de wijk Olhos d'Agua, net buiten het levendige Albufeira. Het 7km lange Falesia-

strand ligt op loopafstand. Een ideale plek voor een ontspannen vakantie met volop mogelijkheden om de omgeving te verkennen. Het hotel is namelijk 

gelegen tussen het stadscentrum van Albufeira (10km) en de verfijnde jachthaven van Vilamoura (11km) en op slechts 300 meter van het winkelgebied.  

De verzorgde, comfortabele appartementen in Victoria Sport & Beach zijn o.a. voorzien van een volledig ingerichte kitchenette, airco en gratis wifi. 

Daarnaast heeft het hotel een mooi zwembad met zonneterras, ligbedden en parasols. Wil je naast het fietsen nog meer sporten? Geen probleem! Dit 

hotel heeft ook nog 2 tennis courts, een fitness en een atletiekpiste. In de omgeving kan je diverse watersporten beoefenen en golf spelen.  

Verblijven doen we in een All-Inclusive formule, dus nog méér vakantie. In het buffetrestaurant kan je genieten van ontbijt- en dinerbuffetten, na de 

ritten kan je een kleine snack bekomen in de snackbar. Verkoelende cocktails, alcoholische en non-alcoholische drankjes verkrijg je in de bar en in het 

restaurant. 

AFREISDATA 

• Vliegtuigreis  13/05 - 20/05   1050 €  

• Vliegtuigreis  25/05 - 01/06   1050 € 

• Vliegtuigreis  24/10 - 31/10   1095 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 

Voorwaarden: zie website 

ALGARVE 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

 

• Supplement single kamer: +195 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +50 € 

• Supplement all-in verzekering: +75 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

• Vlucht naar Faro (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in Victoria Sport & Beach hotel**** in All Inclusive 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Portugal 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van fietsstalling  

• Gebruik van sportfaciliteitein: gym, looppiste,... 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Gratis Wifi 
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BENICASIM 

BESTEMMING 

 
Benicasim, een Spaans kustdorpje aan de Middellandse Zee op amper 1 uurtje van Valencia, bulkt in de zomer van toeristen. Maar in de vakantieluwe 

perioden zien de lokale bewoners de laatste jaren meer en meer renners tussen de sinaasappel- en mandarijnenplantages opduiken. Benicasim is dan 

ook uitgegroeid tot dé ideale fietsregio! 

 

Benicasim kent een aangenaam en zonnig mediterraan klimaat. In het tussenseizoen is het er heerlijk warm en zelfs in de winter bedraagt de gemiddelde 

temperatuur nog 17°C! 

 

De prachtige wegen, met een wegdek in vrijwel perfecte staat, garanderen 

schitterende tochten doorheen een afwisselend landschap! Langsheen de 

kustlijn heb je kilometerslange rustige en vlakke wegen die zich tussen de 

sinaasappelplantages door slingeren.  

 

In het binnenland word je geconfronteerd met een meer geaccidenteerd 

parcours, met uitdagend klimwerk en mooie vergezichten. De beklimming 

van de Desierto de las Palmas, de ‘huisberg’, is al meermaals een 

smaakmaker geweest in de Vuelta! Na een prachtige beklimming van 12km 

geniet je bovenop de berg van een adembenemend uitzicht over de 

kustlijn van de Costa Azahar.  

 

Voor stadsfietsen en E-bikes biedt een gevarieerd programma aan tochten 

doorheen dorpjes, stadjes en haventjes, de perfecte dagactiviteit! Genieten 

van de Spaanse zon, zowel op als naast de fiets.  

 

Voor de niet-fietsers zijn bezoekjes aan Castellon, Marina d’Or, Valencia en 

zo veel meer, zeker een must. Tevens zijn er mooie, vernieuwde 

wandelwegen langs de Costa Ahazar en is er een prachtig nieuw fietspad 

langs de kust, richting Marina d’Or.  

 

Het is in de heuvels achter Benicasim bovendien uitstekend om te 

mountainbiken. Een uitgebreid netwerk aan routes, steeds vertrekkende 

vanuit het hotel, doet iedere MTB’er zijn hartje sneller slaan! 

In Benicasim vond De Toerist Biking met InturSports de gedroomde 

partner. Deze hotelketen legt zich volledig toe op het wielertoerisme en 

het wielrennen. Ze hebben dan ook een uitstekende accommodatie voor 

fietsers: een professionele bewaakte fietsenstalling, een prachtige 

fitnessruimte, een nieuw binnenzwembad met banen van 25m, een 

tweede binnenzwembad met zoutwater, een jacuzzi, sauna en Turks bad. 

Al deze infrastructuur staat gratis ter beschikking gedurende het volledige 

verblijf.  

 

De variaties in het landschap maken van deze bestemming een prachtig 

decor voor een ontspannen fietsvakantie of een stevige voorbereiding op 

een nieuw wielerseizoen. Benicasim is een absolute aanrader voor wie in 

ons soms koude en natte voorjaar alsnog in aangename omstandigheden 

wil verder fietsen, op misschien wel de beste fietswegen van Europa! 

 
 
 
 

Benicasim is een waar paradijs voor iedere fietser.  

Een zeer mild klimaat, variaties in het landschap,  

geweldige wegen en weinig verkeer.  

 

Benicasim is top! 
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 HOTEL INTUR ORANGE**** 
 

Hotel Intur Orange**** ligt op slechts 500m van het prachtige strand van Benicasim en is met ruim 400 kamers een geanimeerd hotel in deze rustige 

badplaats. De recent gerenoveerde kamers bieden het nodige comfort. Vele faciliteiten staan ter beschikking tijdens uw verblijf: buitenzwembad, 25m-

binnenbad, professionele fitnessruimte, wellness-faciliteiten en vooral een ruime bewaakte fietsenstalling met de nodige voorzieningen. De Spaans 

getinte keuken biedt een voldoende aanbod koude en warme gerechten in buffetvorm.  

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   06/03 - 13/03   895 € 

• Vliegtuigreis   02/04 - 09/04   975 € 

 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden: zie website 

BENICASIM 

• Vlucht naar Valencia (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

• Verblijf in hotel Intur Orange**** in half pension  

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm, incl. 1/4 liter wijn en water  

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar 

Benicasim 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gebruik van professioneel ingerichte fietsstalling  

• Gratis Wifi in het hele hotel 

• Gebruik van sportinfrastructuur: zwembaden, professionele fitness, 

sauna, jacuzzi 

• Wasplaats fietsen 

• Water voor de drinkbussen 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

• Korting kamer & ontbijt: -90 € 

 

• Supplement single kamer: +150 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  
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MALLORCA 

BESTEMMING 
 

Het Spaanse Mallorca, één van de eilanden van de Balearen, is een eiland van rust, licht en pracht. Een uitwijkplaats waar het leven nog in een plezierig 

tempo verloopt en waar men zich nog met hart en ziel zorgeloos en ontspannen kan wijden aan het kijken naar schoonheid. Mallorca is de zee en de 

bergen onder de mediterrane zon. Het is het landschap, de kunst en het karakter van een gastvrij volk. 

 

Mallorca heeft de vorm van een ruit, met in het zuidwesten de baai van 

Palma en in het noordoosten de kleinere baai van Pollensa en Alcudia. Er 

zijn ongeveer 750.000 inwoners, waarvan meer dan de helft in de 

hoofdstad Palma wonen. Andere belangrijke steden zijn: Manacor, Inca, 

Felanitx, Soller en Llucmayor. In het westen ligt het indrukwekkende 

Traumuntana-gebergte, dat zich over een lengte van 90 km uitstrekt van 

Andratx tot Formentor.  

 

Mallorca is erg populair bij zowel professionele als vrijetijdsfietsers. De 

meeste mensen denken dat Mallorca een aaneenschakeling van stranden 

is, afgezoomd met hotels. Maar er zijn groene, vruchtbare vlaktes, zacht 

glooiend heuvelland en bergmassieven. Er zijn ook nog maagdelijke 

stranden zonder toeristische drukte. Achter de kustlijn fiets je door 

dennenbossen en pittoreske dorpen.  

 

Met ongeveer 2400 zonne-uren per jaar heeft het Mallorca het ideale 

klimaat voor een heerlijke fietsvakantie. Mallorca heeft een 

benijdenswaardig mediterraan klimaat met warme zomers en zachte 

winters. De temperatuur daalt aanzienlijk in de bergen, maar neemt toe 

aan de mooie fijnzandstranden. 

 

Dit eiland heeft zich de laatste jaren ontpopt tot hét fietseiland bij uitstek. De waaier aan diverse parcours, de mooie fietsinfrastructuur en vooral de 

unieke landschappen maken van deze bestemming een ‘must’.  

 

Zowel vanuit onze noordelijk gelegen uitvalsbasis Alcudia als het zuidelijk gelegen Palmanova, bieden we een variabel programma van vlak, licht 

geaccidenteerd en bergachtig.  

 

Noordelijke deel: De Baai van Alcudia is de ideale plaats om te genieten van lange en brede stranden, hier bevindt zich het grootste strand van Mallorca. 

Alcudia is van oorsprong een vissersplaats waar sinds de jaren 60 het toerisme sterk in opmars is gekomen. Alcudia heeft vandaag de dag nog steeds 

een grote jacht- en vissershaven. Het is de ideale plek voor toeristen, vanwege de prachtige baaien met palmbomen, mooie boten en de gezelligheid 

want het beschikt over veel bars, restaurants en heerlijke terrasjes. 

 

Zuidelijke deel: Palmanova is een gezellige badplaats met restaurants, barretjes, winkels en een mooie, kleine jachthaven. Je kunt er kiezen uit drie 

prachtige stranden, die in de baai van Palmanova liggen. Het Porto Novo strand ligt naast de jachthaven en is hierdoor het meest levendige strand. 

Hiernaast vind je het wat rustigere Palma Nova strand, dat zich tussen twee mooie rotspartijen bevindt en daarnaast ligt Son Matias, het langste strand. 

Mogelijkheden genoeg om na het fietsen te ontspannen en te genieten. 

 

Terwijl de fietsen met onze vrachtwagen en per boot naar het eiland worden gebracht, maak jij de 

verplaatsing met het vliegtuig! Zo kan je deze onvergetelijke bestemming ontdekken op de eigen 

fiets, beter kan niet! 

 

 

Mallorca heeft zich de laatste jaren ontpopt als  

hét fietseiland bij uitstek, met afwisselende routes,  

uitstekende infrastructuur en prachtige landschappen. 
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 HOTEL ZAFIRO TROPIC**** (ALCUDIA)  &  HOTEL ZAFIRO PALMANOVA**** (PALMANOVA) 

 

Voor onze fietsvakanties op Mallorca werken we samen met de ‘Zafiro Hotels’ keten. Hun concept van Aparthotels valt al vele jaren in de smaak bij onze 

deelnemers. Verblijvend in een ruime studio of appartement, geniet je van alle comfort in moderne kamers: airco, kitchenette, satelliet-tv en balkon. Wifi 

is gratis in het hele resort. 

 

De restaurants serveren mediterrane en internationale gerechten, steeds verzorgd zodat je gezellig kan tafelen. ‘s Avonds kan je nakaarten over de 

mooie fietsdag tijdens de avondshows, met een verfrissend drankje op het grote terras. 

 

De verschillende zwembaden bieden de nodige verkoeling na een hete fietsdag. Of liever ontspannen in de wellness? Duik in de sauna, het stoombad  of 

binnenzwembad om terug helemaal tot rust te komen. 

 

Zowel in Zafiro Tropic**** als Zafiro Palmanova**** zal je ongetwijfeld perfect vertoeven tijdens je fietsvakantie! 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis - Alcudia  19/03 - 26/03   910 €  (Zafiro Tropic****) 

• Vliegtuigreis - Alcudia  03/04 - 10/04   995 €  (Zafiro Tropic****) 

• Vliegtuigreis - Palmanova  03/10 - 10/10   995 €  (Zafiro Palmanova****) 

 

INBEGREPEN         KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

   

 

 

 

 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Palma de Mallorca (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

• Verblijf in hotel Zafiro Tropic**** of Zafiro Palmanova**** in half pension 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm (dranken niet inbegrepen) 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Mallorca 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gratis Wifi in het hele hotel 

• Gebruik van wellness & gym 

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van professioneel ingerichte fietsstalling  

• Wasplaats & herstelpost fietsen 

• Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Infosessie en welkomstdrankje  

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

 

• Supplement single kamer: +175 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

MALLORCA 
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RICCIONE 

BESTEMMING 

 
Riccione, gelegen aan de Adriatische Rivièra in Italië, heeft zich weten te ontpoppen als de ideale fietsbestemming. De prachtige omgeving, variërende 

fietsroutes, de Italiaanse gastvrijheid en het milde klimaat zorgen voor de voornaamste troeven. Tussen de badplaatsen Rimini en Cattolica heeft het 

mondaine Riccione zich weten te ontplooien als de ‘groene parel van de Adriatische kust’.  

 

Deze veelzijdige badplaats biedt je kilometers zandstrand, de azuurblauwe Adriatische Zee en een stralende zon. Het hinterland is een verrassend gebied 

met uitgebreide wijn-en olijfgaarden, genesteld in zachtglooiende heuvels, die uitdeinen in de Adriatische Zee. Smalle en kronkelige wegen laten je het 

ongerepte natuurschoon ontdekken.  

 

Deze regio heeft zich de laatste jaren gericht op het fietstoerisme: fietsminded hotels, prachtige landschappen, variërende fietsroutes, het milde klimaat 

én vooral de Italiaanse gastvrijheid zijn de grootste troeven die de mindere kwaliteit van de wegen snel doen vergeten. 

 

Op de wonderlijk rustige kleinere wegen en kronkelige routes door de dorpjes en steden kom je bijna alleen fietsers tegen. Uitdagende beklimmingen 

maken het programma pittig voor de wielertoeristen, de vele gezellige Italiaanse barretjes aangenaam voor de recreanten en E-bikers. 

 

Enkele unieke plaatsen worden aangedaan tijdens deze reis:  

• de studentenstad Urbino, een renaissancejuweel en Unesco-werelferfgoed 

• Cesenatico, kleurrijke zeilboten, Da Vinci’s waterwegen en Marco Pantani op zijn fiets 

• Gradara, de prachtige middeleeuwse burcht die het verhaal vertelt van Dante’s Inferno 

• San Marino, de kleinste en oudste republiek ter wereld met mooie architectuur, vergezichten en taksvrij shoppen 

 

Naast cultuur & natuur biedt Emilia Romagna zo ongeveer alles wat een culinair hart begeert: lasagna, tortellini, Prosciutto di Parma, mortadella, 

pancetta, Parmigiano Reggiano, olio d’olivo en ga zo nog maar even door. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat deze regio het centrum van de 

Italiaanse gastronomie wordt genoemd. 

 

Deze fietsvakantie is puur genieten en een intense vakantiebeleving! 

 

 

 

In het Italiaanse Riccione, aan de Adriatische Rivièra, 

combineer je prachtige fietstochten en typische dorpjes  

met de Italiaanse gastvrijheid en gastronomie. 
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HOTEL BOEMIA**** 
 

De uitvalsbasis voor deze onovertroffen fietsvakantie is het schitterende hotel Boemia****, waar de onnavolgbare gastvrijheid zorgt dat je er jezelf 

meteen écht thuis voelt. Je verblijft er in half pension met een kleine bevoorrading voor 's middags. Het ontbijt en het rijke buffet ‘s avonds zijn van 

uitstekende kwaliteit.  
 

Tijdens de voorlaatste rit geniet je van heerlijke pasta en een BBQ in het landhuis van Zio Tony, onder een stralend blauwe hemel en met warme 

zonnestralen, met zicht op het prachtige Italiaanse binnenland! Zio Tony’s inspanningen om de groep van De Toerist Biking te verwennen zijn 

onovertroffen. Wie deze reis al eerder mocht beleven zal dit zeker beamen. Zoveel verwennerij maakt deze reis zonder twijfel onvergetelijk!  
 

Sinds 2018 zijn alle kamers van het hotel volledig gerenoveerd, zodat je in nog meer comfort deze schitterende vakantie kan beleven!  

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   19/09 - 26/09   950 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Bologna (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel Boemia**** in half pension 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm, inclusief huiswijn en water  

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Riccione 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Pastabuffet/BBQ in het landhuis van Zio Tony 

• Water voor de drinkbussen en snack tijdens de ritten  

• Welkomstreceptie met hapjes en drankjes 

• Gebruik van faciliteiten: zwembad, fitness, sauna, belevenisdouche 

• Fietsstalling en wasdienst voor de fietskledij  

• Infosessie 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

 

• Supplement single kamer: +150 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

RICCIONE 
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ROSAS 

BESTEMMING 

 
Rosas is gelegen aan de Costa Brava, net over de Frans-Spaanse grens. Deze regio heeft de mooiste en merkwaardigste landschappen van Spanje. 

Lange zandstranden slingeren zich langsheen schilderachtige baaien, steile klippen en mediterrane bossen. De vele typisch witte dorpjes en groene 

omgeving waren een inspiratie voor Salvador Dali en vormen nu het decor van één van onze populairste fietsvakanties: Rosas. 

 

Met de kaap van Creus in het noorden en het bergmassief van Montgri in het zuiden vormt de golf van Rosas een 15 kilometer lange bocht met een 

uitgestrekt strand. In dit gebied kan een bezoek gebracht worden aan het natuurpark Aiguamolls de L’Emporda, waar talrijke planten- en dierensoorten 

te vinden zijn.  

 

In het noorden wordt Rosas beschut door het gebergte van de Cabo de 

Crues, dat wordt gekenmerkt door een opvolging van kleine rustige 

inhammen met schoon en helder water tussen de steile klippen. In de 

historische binnenstad met het kasteel Trinidad, valt tijdens de 

marktdagen een volkse sfeer te proeven. ‘s Avonds staan zowel moderne 

disco's als tapasbars garant voor een swingend 'night life'.  

 

In Rosas treft u grote zandstranden. Verder is Rosas geschikt voor een 

sportieve en relaxte vakantie met zon, zee en watersporten. U zult zich 

hier nimmer vervelen. Rosas is namelijk een van de meest bezochte 

plaatsen van de Costa Brava. De vissershaven is een van de belangrijkste 

aan de noordkust van Catalonië en de jachthaven een van de levendigste, 

vooral 's avonds. Naast drukbezochte typische toeristenzones zijn hier 

ook nog gebieden in vrijwel oorspronkelijke staat te vinden zoals de baai 

van Montjoi of de kaap van Norfeu.  

 

Rosas heeft ook alles te bieden wat een fietser zoekt op een 

fietsvakantie, want vanuit Rosas kan je kiezen tussen biljartvlak, licht 

golvend of stevig bergop. 

 

De recreatieve fietsers kunnen hier met hun stadsfiets hun hartje ophalen. Je zal er in Peralada kunnen proeven van de beste cava van de regio. Je 

fietst doorheen het natuurpark van Aiguamolls de l’Emporda en het Venetië van Spanje in Empuriabrava. En terrasjes vind je in  overvloed tijdens de 

stops in Figueres, L’Escala of Villanova de la Muga. 

 

 

 

De wielertoeristen meten zich met de uitlopers van de Pyreneeën, 

genietend van de prachtige landschappen, weidse vergezichten en 

authentieke Spaanse dorpjes. De uiterst kwalitatieve en rustige wegen zijn 

een verademing om te fietsen.  

 

Na het fietsen een heerlijk terrasje doen, met zicht op de wondermooie 

baai? Of heerlijk flaneren langs de boulevard die helemaal tot in het 

haventje van de stad loopt? Of liever relaxen in de vernieuwde wellness 

van het hotel? Het kan allemaal in Rosas! 

 

En natuurlijk mogen we het uitstekende hotel niet vergeten. Laat je 

verwennen door de fantastische keuken en rust ‘s nachts uit in een 

prachtig gerenoveerde kamer.  

 

 

 

De Costa Brava, een kleurig landschap van zilvergroene 

olijfbomen, witte huisjes en de helderblauwe zee.  

 

Een schitterende omgeving voor een fietsvakantie. 
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HOTEL MEDITERRANEO PARK**** 
 

Hotel Mediterraneo Park**** is het gedroomde uitvalshotel om deze fietsvakantie te beleven. De recente vernieuwingen in het hotel ervaar je zowel op 

je kamer, in de bar en het restaurant als in de mooi aangelegde tuin waar er voldoende ruimte is om heerlijk te zonnen of te ontspannen. 

Lekker eten en kwaliteit worden hier héél hoog in het vaandel gedragen. Het buffet is dan ook erg rijkelijk en afwisselend en overheerlijk van smaak. De 

water en de wijn bij het avondmaal maken het gastronomisch feest compleet. 
 

Rond het grote openluchtzwembad kan je na het fietsen relaxen in de gratis ligstoelen. Wellnessen kan in het binnenzwembad met jacuzzi en sauna.  

Het Santa Margarita-strand en de wandelboulevard bevinden zich op amper 150m. Het centrum van Rosas is slechts 1km van het  hotel verwijderd. 

 

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   12/09 - 19/09   935 € 
 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 

 
 
 
 

 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Girona (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel Mediterranneo Park**** in half pension 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm met showcooking, incl. wijn en 

water 

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Rosas 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gebruik van faciliteiten: zwembaden, fitness, minigolf, petanque, 

bowling (wellness tegen betaling) 

• Water voor de drinkbussen 

• Gebruik van fietsstalling & wasplaats fietsen 

• Fooi chauffeur 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Korting niet-fietser: -45 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

 

• Supplement single kamer: +175 € 

• Supplement kamer zwembadzicht: +45 € 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

ROSAS 
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SALOU 

BESTEMMING 

 
Salou situeert zich langs de 216km lange kustlijn van de Costa Dorada, gekenmerkt door de mooie goudkleurige stranden die worden afgewisseld met 

grillige rotskusten. Van de vele stadjes die zich aan deze kustlijn ontwikkeld hebben, is Salou de bekendste.  

 

Hoewel Salou voor velen synoniem staat voor feesten en zonnen in deze bruisende badplaats, wint het de laatste jaren aan bekendheid als een 

uitzonderlijke sporttoeristische bestemming. De combinatie van het geweldige weer en de opbouw van zeer goede infrastructuur deden het 

hoogwaardige sportaanbod toenemen. Vooral het fietstoerisme kende een opmars en kon al diverse professionele wielerteams verwelkomen, maar ook 

vele wielertoeristen en triatleten. 

 

In Salou kan men namelijk het beste van twee werelden combineren. Een verblijf aan de kust in een toeristische buurt, met alle voordelen daaraan 

verbonden: prachtige stranden, zicht op mooie baaien en een kustpromenade voor de ‘morning run’ of romantische avondwandeling .  

 

Enkele kilometers landinwaarts kom je echter in het veel rustigere binnenland terecht. Er zijn mooie grote wegen met lange stukken rechtdoor maar 

evengoed slingerende beklimmingen, want eens men het binnenland in fietst, is klimwerk onvermijdelijk. Je fietst echter door prachtige landschappen, 

hetgeen absoluut de pijn verzacht.  

 

Omringd door 4 natuurparken kan je vanuit Salou dagenlang rondtoeren in steeds weer een nieuw decor. De laaglanden tussen de kust en de bergen 

genieten van een uitgebreid natuurlandschap met rustige dorpjes en boerderijen omgeven door wijngaarden, olijfbomen en tuinen. Verder naar het 

binnenland trotseren we bergachtige wegen waar je geniet van mooie uitzichten. 

 

Het ruime aanbod aan fietswegen, in het algemeen mooie verkeersarme asfaltwegen, garanderen een afwisselend fietsprogramma dat iedere fietser zal 

bekoren.  

 

Na het fietsen kan je in de badplaats Salou heerlijk ontspannen. In het oude stadsgedeelte vind je gezellige straatjes met talloze restaurantjes, winkeltjes 

en barretjes. Langs de kust kuier je over een prachtige palmenboulevard, één van de mooiste van Spanje. In de haven kan je je vergapen aan de luxe-

jachten vanop één van de terrasjes. 

 

Een vakantie naar Salou staat bij velen synoniem  

voor feesten en zonnen.  

 

Maar Salou biedt veel meer dan dat,  

het is ook een prachtige fietsbestemming!  
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HOTEL H10 VINTAGE SALOU**** 
 

Geniet, naast de mooie omgeving, ook van het prachtige H10 Vintage Salou****. Het is een stijlvol ingericht hotel dat je een uitstekende, vriendelijke 

service en een verzorgde, gevarieerde keuken biedt. Het hotel is gevestigd in het centrale Plaça d'Europa en vlakbij de kust. Vanuit het hotel wandel je in 

10 minuten naar de grote boulevard en het strand. Onderweg kom je tal van winkeltjes en bars tegen.  
 

Het hotel is gerenoveerd met een mediterraan-geïnspireerd interieur dat vintage en moderne stijlen combineert. De comfortabele kamers, het 

zwembad, het animatieprogramma voor volwassenen en kinderen, de gratis wifi en zorgvuldig geselecteerde gerechten maken dit hotel de ideale plek 

voor een vakantie in Salou. 
 

Bovendien is het hotel ook een zeer goede uitvalsbasis voor fietsers, omdat er nu nieuwe faciliteiten (fietsstalling, reparatieruimte, wasplaats) 

beschikbaar zijn voor zowel professionele als amateurfietsers. Na het fietsen kan je een duik nemen in het centraal gelegen zwembad, of genieten van de 

rust aan het adults only zwembad op het dak!  

AFREISDATA 
• Vliegtuigreis   30/04 - 07/05   825 € 
 

 

INBEGREPEN        KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 
 
 
 
 
 

Voorwaarden: zie website 

• Vlucht naar Barcelona (heen/terug), inclusief 20kg ruimbagage 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug) 

• Verblijf in hotel H10 Vintage Salou**** in half pension 

• Ontbijt en avondmaal in buffetvorm (met showcooking), water en 

wijn inbegrepen  

• Transport van de EIGEN fiets, over de weg, van België naar Salou 

• Fietsbegeleiding in 4 groepen door ervaren begeleiders  

• Gebruik van beveiligde fietsstalling  

• Gebruik van herstelpost en wasplaats voor fietsen 

• Water voor de drinkbussen 

• Mogelijkheid tot wassen en drogen fietskleding 

• Gebruik van fitness 

• Infosessie en welkomstdrankje 

• Korting niet-fietser: -75 € 

• Korting leden VWB: -15 € 

 

• Supplement single kamer: op aanvraag 

• Supplement zwembadzicht: op aanvraag 

 

• Supplement annulatieverzekering: +40 € 

• Supplement all-in verzekering: +50 € 

 

• Toeristenbelasting is ter plaatste te betalen aan het hotel  

SALOU 
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MTB-VAKANTIES 

BEGELEIDE MTB-VAKANTIES 

 
Mountainbiken verschilt op allerlei vlakken van het fietsen op de weg. Die verschillen laten zich ook gelden in de uitwerking van een geslaagde MTB-

vakantie. Als fervent MTB’er wil je off-road rijden, de natuur induiken en grenzen verleggen. 

 

Heel wat bestemmingen bieden mogelijkheden tot een gevarieerd programma: Algarve, Mallorca, Salou, Altea, Rosas. MTB-vakanties worden voor deze 

bestemmingen door ons op maat uitgewerkt. Contacteer ons voor vrijblijvende informatie of een offerte. 

 

Maar dé bestemming waar je je als MTB’er in het paradijs waant, is zonder twijfel Benicasim! Dankzij de direct nabij gelegen bergketen “Desierto de las 

Palmas” is deze bestemming het ideale speelterrein voor mountainbikers.  

 

De tracks leiden je langs prachtig verdoken paadjes, afgewisseld met brede schotterwegen en knappe trails en single tracks. De nodige technische 

bagage is aangewezen op deze steen- en rotsachtige ondergrond. De perfecte uitgewerkte ritten variëren in afstand tussen de 32 en 70km, met telkens 

+/- 1000 te overbruggen hoogtemeters. 

 

Beleef de ultieme ‘MTB-experience’ tijdens onze voorziene begeleide MTB-vakanties of op individuele basis. De Toerist Biking voorziet voor u de nodige 

reservaties en levert de uitgewerkte ritten in gps-bestanden aan.  
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GROEPSREIZEN 

FIETSVAKANTIES VOOR GROEPEN 

 
De Toerist Biking is ook je ideale partner bij het plannen, uitwerken en reserveren van à la carte groepsreizen of etappereizen. Mocht je met je 

wielerclub, vriendengroep of collega’s graag een fietsvakantie ondernemen, raadpleeg ons vrijblijvend. 

 

In samenspraak werken we een geschikt programma uit tegen interessante prijzen. Dit voor om het even welke bestemming. Uiteraard kunnen we ook 

voor onze vertrouwde bestemmingen uit deze brochure uitstekende programma’s en voordelige prijzen aanbieden. 

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN? 

 

• Reservaties van sporthotels, verblijfshotels met fietsfaciliteiten, gewone verblijfshotels 

• Reservaties van alle transporten (vluchten, autocar, trein, …) 

• Aanleveren van fietsroutes van bestemmingen die al door ons werden bezocht 

• Begeleiding van uw fietsvakanties zowel organisatorisch als sportief (gids, volgwagen) 

• Transport van uw eigen fietsen naar de fietsbestemming 

• Begeleiding en advies bij het uitwerken van uw eigen fietsprogramma op een door u gekozen bestemming 

 

WAAROM SAMENWERKEN? 

 

• Afdeling binnen een professioneel reisagentschap met meer dan 30 jaar ervaring 

• Gemotiveerd team met passie voor de fietssport, zowel wielertoerisme als recreatief 

• Ervaring in het organiseren, uitzoeken en plannen van fietsvakanties en stages 

• Etappereizen van België naar Rome, Comomeer of de Mont Ventoux! 

• Portfolio aan bestemmingen waar kant-en-klare programma’s werden uitgewerkt  

 
  * Algarve  * Riccione  * Vogezen     

  * Alpen   * Mallorca  * Benicasim 

  * Rosas   * Mont Ventoux  * Pyreneeën     

  * Millstätter See  * Ierland  * Calpé 

 
Tevens bieden we de mogelijkheid om in groep aan te sluiten bij één van de reeds door ons geplande afreizen doorheen het jaar aan gunstige 

groepstarieven. Hierdoor beperk je als vereniging het risico bij onderbezetting of prijsschommelingen en heeft de groepsverantwoordelijke ook vakantie! 



 

 

INSCHRIJVEN 

Je kan op verschillende manieren inschrijven voor onze fietsvakanties: 
 

• Online:   www.detoeristbiking.be 

• E-mail:   biking@detoerist.be 

• Telefonisch: 0032 13 23 00 01 

• Op kantoor: kantoor Lummen - Ringlaan 38 - 3560 Lummen 

    

BEGELEIDE FIETSVAKANTIES 2022 

 

 

ALGARVE 
 

13/05 - 20/05 All Inclusive  1050 € 

25/05 - 01/06 All Inclusive  1050 € 

24/10 - 31/10 All Inclusive  1095 € 

 

ALTEA 
 

21/02 - 28/02    875 € 

 

BENICASIM 
 

06/03 - 13/03    895 € 

02/04 - 09/04    975 € 

 

MALLORCA 
 

19/03 - 26/03 Alcudia   910 € 

03/04 - 10/04 Alcudia   995 € 

03/10 - 10/10 Palmanova  995 € 

 

RICCIONE 
 

19/09 - 26/09    950 € 

 

ROSAS 
 

12/09 - 19/09    935 € 

 

SALOU 
 

30/04 - 07/05    825 € 
 


